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ACTIVITEITENPROGRAMMA IN HUGO-WAARD

We organiseren (twee)wekelijkse ac-

tiviteiten en meer. Denk aan samen 

bewegen, iets maken tijdens onze 

creatieve activiteiten, genieten van 

een lekkere maaltijd, muziek en nog 

veel meer… Wat er precies op het pro-

gramma staat, dat leest u in dit acti-

viteitenboekje. Daarnaast organiseren 

we soms spontaan ‘iets’ leuks, zoals 

een muziekoptreden, spelactiviteit of 

workshop. Hou dus onze mededelin-

genborden in de gaten of wandel re-

gelmatig binnen. 

Deelnemen? Eerst aanmelden!
Wilt u meedoen aan een activiteit? Ge-

zellig! Voor een flink aantal activitei-

ten, geldt een maximum aantal deel-

nemers. U kunt uitsluitend deelnemen 

als u zich vooraf aanmeldt bij team 

Welzijn op locatie of telefonisch via  

06  – 19 83 01 89! Wilt u zeker zijn van 

deelname? Zorg dan dat u een plekje 

reserveert bij uw favoriete activiteit. 

We wensen u een verrukkelijk voorjaar 

en zien u graag snel bij een van onze 

activiteiten!

Team Welzijn Hugo-Waard 

* Goed om te weten: Vanaf heden heet 

ons restaurant De Waard. 

Beste lezer,

Het is voorjaar! En hoe! Heeft u ook de voorjaarskriebels? Wij van team Welzijn hebben zin om samen in beweging te komen en leuke 
dingen te doen met elkaar. Met u dus! Logisch dus dat onze welzijnsmedewerkers in woonzorgcentrum Hugo-Waard ook in april de 
meest uiteenlopende activiteiten organiseren. U bent van harte welkom bij onze activiteiten! 



ZATERDAG 1 APRIL
19.00 uur Muziek met Femmy, De Waard*, deelname  

 voor externen € 3,-. Dj Femmy draait haar en  

 uw favoriete muziek, verzoekjes zijn welkom!

ZONDAG 2 APRIL
14.30 uur Sabina’s zondagmiddag, De Waard*

 Komt u ook gezellig een kopje koffie/ thee  

 drinken met Sabina en anderen? Samen  

 maken we er een ouderwets gezellige  

 zondagmiddag van. Natuurlijk kletsen we  

 gezellig bij en als u zin heeft, spelen we  

 een spel of kijken we samen een film.  

 Gewoon zo’n zalige zondagmiddag 

MAANDAG 3 APRIL
10.15 uur Eropuit in de rolstoel, met een 

 vrijwilliger, aanmelden bij Welzijn

10.30 uur Kaarten maken, Branding en De Stolp,  

 deelname kost voor externen € 1,-

13.30 uur Bus Thijs rit naar de kust en op zoek naar  
 lammetjes, € 6,- 

 Wie denkt aan het voorjaar, denkt aan  

 vrolijke lammetjes in de wei en voorjaar- 

 bloeiers in het veld. Met een beetje geluk  

 spotten we tijdens deze rit met Bus  

 Thijs zowel mooie bloemen en lammetjes.  

 Wilt u ook het voorjaar in uw bol? Ga  

 gezellig mee! Uitsluitend na aanmelding  

 vooraf bij team Welzijn.  

DINSDAG 4 APRIL 
10.45 uur Bewegen op muziek, De Waard*, met   

 beweegagoog Simone

14.00 uur Klaverjassen, ’t Palet

 De boer is troef! Speelt u open kaart? 

14.30 uur Neurogym, De Waard*, deelname aan deze  



 activiteit, is op uitnodiging van  

 beweegagoog Simone. 

14.30 uur Klassieke en populaire muziek, huiskamer  

 De Stolp. Muziekliefhebbers opgelet!  

 Vrijwilligster Loes vertelt over een gekozen  

 muziekstuk. Samen muziek luisteren en  

 bespreken. Leuk & leerzaam. 

WOENSDAG 5 APRIL
10.30 uur Creatief, De Waard*, € 3,- 

 Bent u straks helemaal in uw sas met uw  

 eigen gemaakt tas? Tijdens deze activiteit,  

 voorziet u de tas van een mooi  

 voorjaarstafereel. Waar nodig en gewenst,  

 helpen enthousiaste vrijwilligers.  

 Uitsluitend na aanmelding vooraf. 

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding

DONDERDAG 6 APRIL - WITTE DONDERDAG
10.45 uur Geheugenfitness, De Waard*, 

 Hersengymnastiek ofwel geheugenfitness  

 is goed voor het brein! Aan de hand van een  

 thema of actualiteit, laten we de hersenen  

 kraken! 

14.30 uur Beauty, op afspraak in het glazen huis  

 Laat uw nagels verzorgen: even vijlen en/of  

 een mooi kleurtje erop en ze zien er weer op  

 hun Paasbest uit.  

14.30 uur Jeu-de-boules, terras

VRIJDAG 7 APRIL - GOEDE VRIJDAG
10.30 uur IVN-Lezing over het waterleven, De Waard*

 Het Instutuut voor Natuureducatie en  

 Duurzaamheid verzorgt een lezing over het  

 waterleven. Hoe rijk het waterleven in een  

 beek of meer is, is van veel factoren  



 afhankelijk  En wat de gevolgen zijn van de  

 recente droge zomers, daarover vertelt een  

 vertegenwoordiger van de lokale IVN- 

 afdeling. Interessant! 

14.30 uur Sjoelen, De Waard*

 Schuift u aan voor een ouderwets gezellig  

 potje sjoelen? Sjoelen is letterlijk samen  

 aan de bak. De sjoelbak wel te verstaan. Bij  

 deze spelvorm oefent u bovendien uw  

 motoriek.

ZATERDAG 8 APRIL
19.00 uur Muziek met Femmy, De Waard*, deelname  

 voor externen € 3,-. Dj Femmy draait haar en  

 uw favoriete muziek. Heeft u verzoek- 

 nummers? Laat maar doorkomen! 

BEAUTY
DONDERDAG 6 APRIL 14.30



ZONDAG 9 APRIL
Eerste Paasdag 
. 

MAANDAG 10 APRIL
Tweede Paasdag

DINSDAG 11 APRIL
10.45 uur Bewegen op muziek, De Waard* 

14.00 uur Klaverjassen, ’t Palet

14.30 uur Neurogym, De Waard*, groep op uitnodiging  

 van beweegagoog  

19.15 uur Muziekbingo, De Waard*, € 3,- (excl.  

 consumptie). En bingo! Wie van muziek  

 houdt en iets anders wil spelen dan de  

 traditionele bingo, kan zijn of hart ophalen  

 tijdens de muziekbingo. Hoe het werkt? De  

 muzikale bingo werkt niet met getallen  

 maar met liedjes. Omdat de muzikale bingo  

 voor iedereen een feest moet zijn (ook als u  

 het liedje niet kent), zorgt de spelleider  

 er voor dat de titel van het liedje op z’n  

 minst een keer wordt gezongen. Neem het  

 liedje Poen van Willem Parel (Sonneveld)  

 als voorbeeld. Die titel wordt door de zanger  

 niet één keer maar wel 80 maal gezongen.  

 De titel is dus Poen. U streept Poen door op  

 de kaart… De bingomaster (spelleider) laat  

 vervolgens alle liedjes horen. Hoort u een  

 liedje dat bij u op de kaart staat, dan streept  

 u dat door. Wie het eerst het bovenste rijtje  

 vol heeft, roept bingo! Het grote verschil  

 met een gewone bingo? De middag of  

 avond is veel levendiger. De meeste  

 mensen kunnen zich namelijk niet  

 bedwingen en zingen uit volle borst de  

 liedjes mee. Zo is de muzikale bingo dus  



Paasdagen
Fijne



 spannend en ontspannend! En er  

 valt ook nog heel wat te lachen want de spel- 

 leider houdt wel van een grapje op z’n tijd! 

WOENSDAG 12 APRIL
10.30 uur Creatief, De Waard*, 

 In uw sas met een eigen tas! Vandaag gaan  

 verder met de tasjes.  

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding. 

 

DONDERDAG 13 APRIL
10.45 uur Geheugenfitness, De Waard*  
14.30 uur Klankschalen-workshop, De Waard* 

 Wilt u zich ontspannen? Maak kennis met  

 klankschalen en laat u zittend op een stoel  

KUNSTWEEK
VANAF MAANDAG 18 APRIL



 meevoeren door de rustgevende klanken,  

 die Carla Harren ontlokt aan de  

 klankschalen. Door het geluid en de subtiele  

 trillingen, ervaren deelnemers een prettige  

 ontspanning. Uitsluitend na inschrijving  

 vooraf.     

VRIJDAG 14 APRIL  
10.45 uur Sjoelen, De Waard*

 Neem 30 houten schijfjes, vier gleufjes  

 en drie beurten en zie daar de ingrediënten  

 voor een spannend potje sjoelen. Schuift u  

 aan bij de sjoelbak? Gezellig! En ook nog  

 eens goed voor de motoriek.

14.30 uur Charmilla Boutique, De Waard*, 

 Op zoek naar een fraaie voorjaarsoutfit?  

 Doe inspiratie op en sla uw slag bij de  

 modehow en verkoop van Charmilla  

 Boutique. Charmilla verzorgt een  

 modeshow met en voor bezoekers. Kom  

 gerust kijken! Naast kleding tot en met  

 maat 58, worden ook sieraden verkocht.  

 Maakt u straks de blits?! 

19.30 uur Kerkviering, De Waard*, met een   

 voorganger van de Dionysiuskerk 

ZONDAG 16 APRIL
14.30 uur Sabina’s zondagmiddag, De Waard* 

 Komt u ook gezellig een kopje koffie/ thee  

 drinken met Sabina en anderen? We  

 kletsen, spelen een spel of kijken een  

 film… Net waar behoefte aan is. Samen  

 maken we er een ouderwets gezellige  

 zondagmiddag van! 



MAANDAG 17 APRIL - START VAN DE KUNSTWEEK
10.15 uur Eropuit in de rolstoel, met een vrijwilliger,  

 aanmelden bij team Welzijn 

10.30 uur Kaarten maken, De Branding en De Stolp,  

 deelname kost voor externen € 1,-

14.30 uur Kunstworkshop, De Waard* 

 Met kunstenaar Marcel de Jong maken we  

 stukken van grootmeesters. Doet u mee?  

 Aanmelden bij team Welzijn, deelname kost  

 voor externen € 5,-. Wees er snel bij, want vol  

 is vol!

DINSDAG 18 APRIL
10.45 uur Kunstroute, start De Waard*

 Team Welzijn heeft binnen en in de  

 beleeftuin een heuse kunstroute uitgezet.  

 Gaat u mee op ontdekking? Replica’s van  

 bekende werken als de Nachtwacht, het  

 meisje met de parel, de aardappeleters  

 en nog veel meer komt u vandaag zo  

 maar tegen. De wandeling start met  

 diverse vragen over kunst. Natuurlijk is er  

 ruim aandacht voor de werken van  

 onze grootmeesters van weleer. Bij  

 terugkomst in het restaurant, dat vandaag  

 is omgedoopt tot Rijksmuseum, sluiten we  

 de ochtend af met alle antwoorden op de  

 kunstzinnige vragen en natuurlijk een  

 glaasje fris. Leuk en leerzaam! 

14.00 uur Klaverjassen, ’t Palet

14.30 uur Klassieke en populaire muziek, huiskamer  

 De Stolp. Vrijwilligster Loes vertelt over een  

 gekozen muziekstuk. Samen beluisteren en  

 bespreken we de muziek. Verrassend!   

14.30 uur Tai Chi Tao, de kunst van het bewegen 

 Ooit gehoord van Tai Chi Tao? Bij deze  



 meditatieve bewegingsvorm, spelen  

 ademhaling en visualisatie een voorname  

 rol. De bewegingen worden heel langzaam  

 uitgevoerd. Pieter Gilles verstaat deze kunst  

 als geen ander en verzorgt deze dinsdag  

 een gastles. Leuk weetje: onderzoek heeft  

 uitgewezen dat alleen al het kijken naar  

 Tai Chi zorgt voor een ontspannen gevoel…  

 Deelname kost voor externen € 3,-.   

 Uitsluitend na aanmelding vooraf! 

15.00 uur Let’s twist again met Bianca Basjes,   

 huiskamer De Stolp.

 Muziek roept herinneringen op en nodigt  

 uit om heerlijk te bewegen… Bewegen en  

 dans zijn ook kunst! Fijn met de voetjes van  

 de vloer…  Deze activiteit is uitsluitend voor  

 de bewoners van De Stolp. KLAVERJASSEN 
DINSDAG 18 APRIL 14.00



WOENSDAG 19 APRIL 
10.30 uur Creatief, De Waard*

 Vandaag  leggen we de laatste hand aan  

 onze tasjes! Bent u (al eerder) klaar met uw  

 tas? Dan volgt een nieuwe passende  

 creatieve activiteit.

14.30 uur Kunstlezing: wolken in de kunst, De Waard*

  Kunstenaar Marcel de Jong verzorgt een  

 lezing over de prachtige en inspirerende   

 wolkenluchten die in Nederland dagelijks  

 te zien zijn. En toch is het elke dag weer  

 anders.

14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding.De kunst van het zuiver zingen.

DONDERDAG 20 APRIL
10.45 uur Geheugenfitness, thema kunst, De Waard*

BLOEMBOLLENBOEMEL
MAANDAG 24 APRIL - 10.00 



14.30 uur Kunstzinnige bingo, De Waard*, € 3,- (excl.  

 consumptie)  

VRIJDAG 21 APRIL
10.45 uur Sjoelen, De Waard

14.30 uur Hobby op tafel, de huiskamers 

 Welke hobby of liefhebberij heeft u (gehad)?  

 Het sparen van postzegels, handwerken,  

 voetballen, koken, hoelahoep? Of iets heel  

 anders? Leuk als u ons er over vertelt! En  

 neem gerust uw fotoboek of hobby mee. We  

 zijn benieuwd!

ZATERDAG 22 APRIL
19.00 uur Muziek met Femmy, De Waard*, deelname  

 voor externen kost € 3,-

MAANDAG 24 APRIL
10.00 uur Uitstapje naar het Land van Fluwel  
 & rit met de Bloembollenboemel, € 10,-   
 Gaat u gezellig mee aan de boemel?   

 Dit dagje uit brengt u met de (rolstoel) 

 bus naar het Land van Fluwel in Sint  

 Maartenszee. Vanaf daar maakt u met  

 de ‘bloembollenboemel’ een unieke tocht  

 langs prachtig bloeiende voorjaarsbloeiers  

 en bollenvelden. Een gids vertelt allerlei  

 wetenswaardigheden. Inclusief vervoer,  

 koffie, thee en lekkers en een verzorgde  

 lunch. Ook voor mensen met rolstoel/  

 rollator. Dit uitstapje wordt medemogelijk  

 gemaakt door Gouden Dagen  

 Heerhugowaard. Uitsluitend na aanmelding  

 en betaling vooraf bij team Welzijn. Wees er  

 snel bij, want vol = vol!  

14.00 uur De schilderkunstgroep, Glazen huis 



 Onder leiding van kunstschilder Marcel de  

 Jong belooft het weer een kunstzinnige  

 middag te worden! Aanmelden bij team  

 Welzijn. Deelname kost voor externen € 3,-.

 

DINSDAG 25 APRIL
10.45 uur Bewegen op muziek, De Waard*, met   

 beweegagoog Simone

14.00 uur Klaverjassen om prijzen, ’t Palet

14.30 uur Neurogym, De Waard*, op uitnodiging van  

 beweegagoog Simone

19.15 uur Muziekmozaïek: neemt u mee op een  

 muzikale reis.

WOENSDAG 26 APRIL
14.30 uur Zingen, liedjes van toen, huiskamer De  

 Branding

DONDERDAG 27 APRIL 
KONINGSDAG
10.30 uur Koffie / thee met een oranjelekkernij 
 Hobby op tafel, De Waard* 

 Welke hobby of liefhebberij heeft u (gehad)?  

 Het sparen van postzegels, handwerken,  

 voetballen, koken, hoelahoepen? U  

 herinnert het zich vast nog wel. Neem uw  

 fotoboek of hobby(voorwerpen) mee.  

 Kom langs en vertel! Voor de afdeling  

 Woonwaard en De Buitenplaats.   

11.00 uur  Het koningspaar en de koninklijke familie  
 bezoeken Rotterdam, op tv. 



VRIJDAG 28 APRIL
10.45 uur Sjoelen, De Waard

 Schuift u aan voor een ouderwets gezellig  

 potje sjoelen? Sjoelen is letterlijk samen aan  

 de bak. De sjoelbak wel te verstaan. Bij deze  

 spelvorm oefent u bovendien uw motoriek.

19.30 uur Kerkviering, De Waard*, met een voorganger  

 van de Dionysiuskerk.

 

Onder voorbehoud
Dit activiteitenprogramma is samengesteld met veel 

enthousiasme en goede zin. Toch is het programma onder 

voorbehoud.  

SCHILDERKUNSTGROEP
MAANDAG 24 APRIL 14.00
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